Vill er skola erbjuda en elev att ingå i det nya
Ungdomsrådet för Västmanlands miljö- och klimat?
Utmaningarna för jordens miljö- och klimat har aldrig varit större. Samtidigt händer mer än
någonsin inom området. Internationella avtal skrivs, en ny klimatlag har antagits och det satsas
stora pengar inom området. I Västmanland bildades ett miljö- och klimatråd av Länsstyrelsen 2016
som hela tiden växer. Idag består rådet av ca 50 olika myndigheter, kommuner, företag, akademier
och andra organisationer. Ungdomsrådet kommer att bli en del i den här strukturen, där vi nu vill
erbjuda gymnasieelever i länet en möjlighet att ingå. Bollen är i rullning, det är nu saker händer!
Genom att delta i ungdomsrådet får eleven:
• Möjlighet att i samverkan göra skillnad för vår miljö- och klimatutveckling, med stöd och
uppdrag från länets myndigheter, näringsliv och akademi
• Inspiration och kunskap, dels genom nätverkande inom ungdomsrådet och dels genom
möjlighet att delta i fortbildning och konferenser
• Representera sin skola kring hållbarhetsfrågor
• En merit för framtida arbete.
Varför behövs ett ungdomsråd?
Genom ungdomsrådet vill vi skapa en brygga mellan åldrarna i miljöarbetet där framtidens
verksamhetsledare involveras i arbetet. Miljö- och klimatrådet bedöms genom att ta tillvara på
ungas engagemang få nya perspektiv på frågor som är av betydelse för länets långsiktigt
hållbara utveckling.
Vad innebär det att delta i ungdomsrådet?
• Gruppen arbetar med uppdrag från Miljö- och klimatrådet, men kan även ta egna initiativ till
projekt för att stärka länets miljö- och klimat
• Man deltar på fyra möten varje år, två på hösten och två på våren. Möten sker i första hand
utanför ordinarie skoltid Aktiviteter kan komma att ske mellan mötena
• Man erbjuds att delta på nätverksmöten och fortbildning
Målgrupp Gymnasieelever, åk 2 och åk 3.
Tid

Eleven deltar i ungdomsrådet under ett till två år, med start oktober 2018.

Anmälan

Skolan kan erbjuda en elev att delta i ungdomsrådet. Ansökning senast 26 oktober 2018.
Eleven får själv ansöka med ett personligt brev där det framgår varför hen vill vara med i
ungdomsrådet. I ansökan ska även framgå vem som söker, skola, utbildning och
kontaktuppgifter. En projektgrupp inom miljö- och klimatrådet sätter därefter samman
ungdomsrådet som kommer att bestå av 6–10 personer. Gruppsammansättningen
kommer att ta hänsyn till geografisk spridning i länet, variation i utbildning, kön och
etnicitet. Anmälan skickas till: miljoochklimatrad.vastmanland@lansstyrelsen.se

Frågor?
Kontakta Mårten Gustafsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 010-224 92 64,
marten.gustafsson@lansstyrelsen.se

